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Boerendrokte bij museumboerderij De 
Karstenhoeve. 
Zaterdag 11 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur is het weer 
zover! Bij museumboerderij De Karstenhoeve gaat 
men 100 jaar terug in de tijd. Meer dan 40 vrijwilligers 
beelden het boerenleven van rond 1920 uit. Boeren-
drokte is een soort toneelstuk waar je als bezoeker 
dwars doorheen loopt. Deze dag heeft als thema: 
“oenze volk”. Er staat dus weer van alles te gebeuren. 
De meiden en knechten steken de handen flink uit de 
mouwen want de grote voorjaarsschoonmaak staat 
op de rol. Boer en vrouw Karsten ontvangen hun visite 
in de pronkkamer en moeten ondertussen ook nog 
van een natje en droogje worden voorzien. Bovendien 
komt er nogal wat vrömd volk langs. De negosiekerel 
met zijn mand vol artikelen wil dit alles graag even 
laten zien én verkopen natuurlijk. De neuger komt 
met een uitnodiging voor een bruiloft en laat dat op lu-
dieke wijze zien en horen. Al deze mensen kunt u maar 
zo tegen het lijf lopen op het erf of in de boerderij. 
Ook voor kinderen is er van alles te zien en te beleven. 
Neem de tijd anno 1920 en laat u verrassen.
Voor info: 0522-481447 of info@karstenhoeve.nl

veelzijdig, geheel geschoold en vakbekwaam. Ze 
leidt ons koor met veel enthousiasme. We worden 
iedere dinsdag swingend begeleid op de piano door 
Sven Jansen, tot voor kort wonend in Ruinerwold, 
maar nu in Meppel. 
Je bent van harte welkom een keer te komen luis-
teren, mee te zingen en zo kennis te maken met het 
koor en het repertoire.
Gedurende vier weken kan dit geheel vrijblijvend.
Iedere dinsdag repeteren wij van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in “De Buddingehof” te Ruinerwold. We zijn een heel 
gezellige club en zien je komst van harte tegemoet.
Wil je meer over ons koor weten, ga dan naar www.
spotlightsruinerwold.nl

Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, 
tel. 0522-481197. 

Volgend nummer 
verschijnt 

15 mei
Kopij inleveren voor vrijdag 10 mei 12.00 uur

Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

Collecte Hartstichting
De collecte van de Hartstichting is gehouden van 
8 tot en met 13 april. Dit jaar is de opbrengst € 
2.368.84. De tikkies zijn in dit bedrag niet meege-
nomen. Het is de hoogste opbrengst in jaren, een 
geweldig resultaat!
Alle gevers hartelijk dank voor uw financiële bijdrage.
De collectanten dank ik voor hun medewerking en 
inzet.
Namens de Hartstichting,
Jan van Calker, coördinator.

Hou je van zingen? Zing 
met ons mee!!
Volgend jaar april 2020 bestaan wij, de gemengde 
zangvereniging “Spotlights”, 25 jaar. We zijn een 
drie-en vierstemmig koor en gaan dit vieren met het 
geven van een jubileumconcert. Dit zal plaatsvin-
den op zaterdag 21 maart 2020. Het zou fijn zijn als 
enkele mannen en vrouwen, die van zingen houden, 
de vier stempartijen willen komen versterken. Ons 
koor staat al jaren o.l.v. Gabrielle de Graaf. Ze is 



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 5 mei 2019 
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer
16.30 uur ds. V. Rijswijk
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds. H. Linde

Kerkdiensten 12 mei 2019
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. A. van Setten
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur mv. ds. P. de Vries
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V. Rijswijk
15.30 uur ds. J. Kuiper

 ➜ 1 mei VVR – SVV’04, 19.00 uur Sportpark
 ➜ 3 mei Bixie pony’s, manege Ruinerwold
 ➜ 4 mei Dressuurwedstrijd pony’s, manege 

Ruinerwold
 ➜ 5 mei Dressuurwedstrijd paarden, manege 

Ruinerwold
 ➜ 6 mei Buurtkamer, samen met kinderopvang, 

9.30 – 11.30 uur Buddingehof
 ➜ 6 mei Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 11 mei Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 11 mei KIOS – Unitas/Perspectief 1, 15.30 uur 

sportpark 
 ➜ 15 mei Perenbomenwandeltocht
 ➜ 19 mei VVR – Twedo, 14.00 uur Sportpark 

Ruinerwold
 ➜ 19 mei KIOS – OKW 1, 14.30 uur sportpark
 ➜ 20 mei Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 25 mei OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier
 ➜ 25 mei Springwedstrijd pony’s/paarden, 

manege Ruinerwold
 ➜ 26 mei Kidsrun Drenthe, industrieterrein Hoge 

Akkers/Westerweiden, start tussen 
11.00 – 13.00 uur

 ➜ 30 mei Fietstocht voor leden en niet leden 
Buurtver.Oosteinde, start tussen  
13.00 – 14.00 uur IJsboerderij v.d.Linde

 ➜ 1 juni Dressuurwedstrijd paarden, manege 
Ruinerwold

 ➜ 2 juni Nationale Buitenspeeldag
 ➜ 3 juni Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 9 juni DJ Maarten, 21.30 uur Uitgaanscentrum 

de Klok
 ➜ 15 juni OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier en textiel
 ➜ 15 juni Springwedstrijd paarden, manege 

Ruinerwold
 ➜ 16 juni KIOS – NIC 1, 14.30 uur sportpark
 ➜ 28 - 30 juni Zomerfeest Oosteinde
 ➜ 6 juli Boerendrokte, 11.00 – 16.00 uur 

Karstenhoeve
 ➜ 12 - 14 juli Beach Event Ruinerwold, parkeerplaats 

sporthal
 ➜ 12 juli Concours springen pony’s BB t/m ZZ, 

manege Ruinerwold
 ➜ 13 juli Concours springen paarden BB t/m ZZ, 

manege Ruinerwold
 ➜ 14 juli Concours dressuur pony’s en paarden 

BB t/m ZZ, manege Ruinerwold
 ➜ 14 juli Foodtruckfestival, 14.00 – 22.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 27 juli OBS De Wezeboom, ophalen oud 

papier
 ➜ 5-7 augustus Fiets3daagse
 ➜ 17 augustus Oldtimerdag Ruinerwold



 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

 

Hoog Rendement glas 

Duurzaam en Voordelig  
 

 

 

 

Meer informatie op www.lensenschilders.nl  

tel 0522-26 26 44  

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 



Vrouwen van NU 
Oosteinde 2019
Ger Brakel Vertelt over zijn werk in Sint 
Mary’s Hospital in Kenia
Vanavond (17 April 2019) was het de laatste avond van 
het seizoen. Traditioneel is er dan een tentoonstelling 
van wat er zoal naast de de avonden in De Kolonie ge-
daan wordt....en dat is veel! Er wordt gebreid, gehaakt, 
de mooiste Quilts liggen op tafel. Prachtige fotoboeken 
van de uitstapjes die naast de verenigingsavonden 
worden georganiseerd liggen ter inzage. De boeken die 
gelezen worden door de literatuurclub zijn in te zien, te 
veel om op te noemen, de lijst is niet compleet!
 In de pauze was er veel belangstelling om alles te bekij-
ken.
 Na de pauze kreeg Ger Brakel het woord. Een man die 
zijn hart op de goede plaats heeft. Ger heeft vele projec-
ten gedaan in Afrika. Van 1998 tot en met 2008 was hij 
o.a. betrokken bij de Flying Doctors in Afrika.
 Deze avond kwam hij ons vertellen over zijn project 
“Water voor St. Mary’s Hospital” Het is bijna niet voor te 
stellen; een ziekenhuis zonder schoon water! 
 Samen met het Scheper Ziekenhuis in Emmen is er in 
1988 een Afrikafonds gestart om het Sint Mary’s Hospital 
in Nairobi van schoon water te voorzien. Een grote klus! 
Er was veel geduld en overtuigingskracht nodig om men-
sen het nut van het project in te laten zien. Er werden 
compromissen gesloten, zo bleef de ontmoetingsplek 

Liefde houdt niet op waar leven eindigt…

Voor de vele blijken van belangstelling en mede-
leven

die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
onze

lieve mama, oma en overoma

Geesje de Boer – Wanningen

willen wij u hartelijk bedanken.
Het heeft ons erg goed gedaan.

Harm en Janneke
Bert en Henny

Lumien en Jan in dierbare herinnering

kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ruinerwold, april 2019

VCR Dames 1 blijven in 
de 1e klasse!
VCR dames 1 hebben zaterdag 20 april in een zeer span-
nende PD wedstrijd in Steenwijk met 3-1 Dames 4 van 
Bas Autowas verslagen. Dat ging niet zonder slag of 
stoot.

De eerste set wonnen de dames uit Ruinerwold vrij 
gemakkelijk maar de spanning kwam met de tweede set 
weer terug in de wedstrijd. BAS Autowas herpakte zich 
en pakte de tweede set. De derde set wist VCR na een 
langdurige achterstand toch terug te pakken ondanks de 
zevende speler bij de tegenstander: de scheidsrechter. 
Ballen achter de antenne langs en een halve meter uit of 
in, de scheidsrechter bleef stoïcijns de verkeerde beslis-
sing nemen. Een supporter stelde zelfs spontaan zijn bril 
beschikbaar.
Ook in de vierde set moest VCR alles uit de kast halen 
om haar plekje in de 1e klasse te behouden.
Dames, gefeliciteerd met dit resultaat en op naar nog 
een jaar in de 1e klasse.

Set standen: 25-16,  17-25, 25-21, 25-21

voor vrouwen bij een waterbron bestaan. Na het regen-
seizoen is er bijna geen water. Het water dat er nog is 
komt uit een slechte bron met veel besmettingen. 
 De oplossing was de Mountain Elgon! Het regent er veel 
en het schone water wordt nu opgevangen in kwelvaten 
zodat het te kort aan schoon water is opgelost. Door-
dat er genoeg water is heeft het ziekenhuis nu ook de 
beschikking over een mortuarium die ze koel kunnen 
houden zodat familie die van ver komt, waardig afscheid 
kan nemen van hun dierbaren.
 Ook de Kenianen is niets menselijks vreemd, om te 
voorkomen dat ze zonder te betalen het ziekenhuis ver-
laten dragen de lopende patiënten een uniform. Het was 
een boeiende lezing.....en de positieve ontwikkelingen 
gaan nog steeds door!

Presentatie bundel 
Johan Sportel
Johan Sportel presenteert zondag 26 mei om 15.00 uur 
zijn derde bundel in de Hervormde Kerk te Ruinerwold. 
De schrijver heeft zo’n vier jaar aan zijn derde en meest 
persoonlijke bundel getiteld ‘Dageraad’ gewerkt. In de 
bundel ‘Dageraad’ wordt voor het eerst zijn familiege-
schiedenis beschreven. De inloop is vanaf 14.30 uur. Om 
15.00 uur start de presentatie. De muzikale omlijsting 
deze middag is in handen van Marcel Hulst. 



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

NIEUW IN RUINERWOLD  BEAUTYSALON JACQUELIENE

Hier kun je terecht voor  *   gezichtsbehandeling 

 *   epileren en harsen 

 *  verven van wenkbrauwen en wimpers 

 *   lichaamspakkingen (met Lavendel, Cocos)

 *   ontspanningsmassage 

 *   hotstone massage 

 *   visagie (bruidsmake-up, feestjes)

(Zowel  voor mannen en vrouwen als voor jeugd)

Ook kun je hier terecht voor een cadeaubon of voor een leuk cadeautje 

Wil je meer weten of afspraak maken bel dan  06-23445231 of mail: jacqueliene37@gmail.com  

Beautysalon Jacqueliene,  Gruttostraat 20, 7961 BS  Ruinerwold 



Bridge uitslagen
Uitslag van de 5e en laatste zitting van ronde 3 van de 
bridgeclub Ruinerwold van maandag 15 april 2019.

Lijn A;
1 I & L vd Molen 65,83%
2 J Bennink & L Drost 60,00
3 L Krapels & J Mansier 57,50
4 O Hobma & J Vedder 55,42
5 R v Ommen & M Velthuys 50,00
6 R Nijland & J Schuphof 49,17
6 E v ’t Rood & E Wienen 49,17
8 D & M Geel 48,33
9 H Tissingh & R Knippels 47,50
10 H & P Bennink 46,25
11 H Reinders & G Scheper 43,75
11 G Lensen & L Tissingh 43,75
13 J de Boer & G Wassing 42,08
14 J & J Scholte Albers 41,25

Lijn B;
1 M Blaauw & K Scheper 60,00%
2 H & H Hauwlo 51,67
3 A Flier & L Stolte 50,83
3 M Brals & J Koops 50,83
5 J Inberg & W Niemer 49,17
6 S & J Willijns 46,67
6 T ten Heuvel & A Kreulen 46,67
8 R Hegeman & A Ridderman 44,17

Eindstand periode 3;

Lijn A;
1     L Krapels & J Mansier 57,32% gem.
2 O Hobma & J Vedder 55,58
3 J de Boer & G Wassing 55,09
4 J Bennink & L Drost 53,75
5 J & J Scholte Albers 51,44
6 R v Ommen & M Velthuys 50,44
7 I & L vd Molen 48,43
8 H Reinders & G Scheper 47,95
9 R Nijland & J Schuphof 47,76
10 H Middelveldt & H Tissingh 47,32
11 G Lensen & L Tissingh 46,29
12 E v’t Rood & E Wienen 45,89
13 D & M Geel 45,10
13 H & P Bennink 43,17
De nr’s 12, 13 en 14 gaan naar lijn B.

Lijn B;
1 M Blaauw & K Scheper 56,03% gem.
2 J Klomp & L Veen 53,35
3 H & H Hauwlo 53,04
4 J Inberg & K Tissingh 52,01
5 M Vedder & H Toet 49,46
6 S & J Willijns 49,04
7 R Knippels & R Pijper 47,93
8 L Boerhof & M Brals 47,75
9 A Flier & L Stolte 47,55

Palmpaastocht
Ruim 45 kinderen hebben zaterdag 13 april  weer mee-
gelopen met de inmiddels jaarlijkse  Palmpaasoptocht.
Eerst in de gemeenschappelijke ruimte van woonzorg-
complex ‘T Vonder de stokjes versieren en mooie slin-
gers maken, dit uiteraard onder toeziend ogen van de 
bewoners van T Vonder.
Daarna buiten verzamelen en in een grote optocht ach-
ter de muziek van Sempre Sereno aan
Afsluitend een gezamenlijke foto met alle kinderen en 
hun prachtig versierde Palmpasenstokken.
Helaas was de paashaas dit jaar afwezig maar ondanks 
dat was het weer een geslaagde middag.
Met speelse groet,
Bestuur Speeltuinvereniging de Woldklimmers

10 j Koops & R Morsink 46,89
11 T ten Heuvel & A Kreulen 46,12
12 R Hegeman & A Ridderman 46,02
13 R Kleene & J de Vries 45,72
14 H & R Kuik 45,00
14 S Hempen & H Kuijer 45,00
De n’rs 1, 2 en 3 gaan naar lijn A. 

Geef vrijheid door 
Geef vrijheid door
we koesteren de vrede
en ga ervoor

Geef vrijheid door
onderweg en op kantoor
gedenken we het verleden

Geef vrijheid door
en koester de vrede

© Gerdina, www.gerdina.nl



 

 

 

Coop S.Koetsier&Medewerkers          
          
 

Onze aanbiedingen zijn geldig t/m zat. 4 mei 
Boodschappen laten bezorgen? 

Kijk op: Cooponline.nl 

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

De goedkope notaris. Nu ook in Drenthe.

Zekerheid zonder franje!

www.aktienotarissen.nl

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Vrouwen van Nu 
Ruinerwold
Een vreemde avond
De laatste avond van dit seizoen zouden we afscheid 
nemen van Lammy Stevens als voorzitter
Paste mooi in het programma, Gerard Spin komt onze 
avond muzikaal invullen en wij als bestuur zouden een 
stukje doen, waarbij Gerard zijn steentje mooi kon bij-
dragen in de muzikale ondersteuning.
Helaas is deze avond iets anders verlopen.

Bridge om de 
Woldenbokaal
Zaterdag 13 april streden de 8 bridgeclubs in de ge-
meente De Wolden in MFC Buddingehof om de Wolden-
bokaal. De drive van zeven ronden werd na de vierde 
ronde onderbroken voor een zeer goed verzorgde lunch. 

Uitslagen kaartcompetitie 
seizoen 2018-2019
Klaverjassen
1. Arend Hester 62.720
2. Arend Nijboer 62.464
3. Hillie Kok 62.097
4. Jan Duinkerken 61.580
5. Koop Hester 60.836
6. Ben Mulder 60.428
7. Jan Ems 59.275
8. Henk v.d.Berg 59.188
9. Harm Tuin 58.864
10. Willem de Leeuw 58.386
11. Marijke Hester 57.743
12. Remmelt van Goor 55.524

Jokeren
1. Lammie Postma 5.787
2. Jannie Frijlink 6.053
3. Ria de Meyer 6.420
4. Aaltje de Leeuw 6.572
5. Angela Flinkert 6.733
6. Jo Doggen 7.018
7. Lyda de Leeuw 7.051
8. Bet Flinkert 7.147
9. Ina Mulder 7.706
10. Martha Doggen 8.411

Gemiddelde per pot klaverjassen 1150 punten
Gemiddelde per pot jokeren 185 punten

Laagste score op 1 avond klaverjassen Jan Ems 2832 per 
pot 710
Laagste score op 1 avond jokeren  Jenny Slagter 254 per 
pot 85
Hoogste score Sipke Rumph 6031 punten en Ria de 
Meyer 952 punten
De hapjes werden ons aangeboden door de COOP

Na de laatste ronde kon voorzitter Obe Hobma overgaan 
tot afsluiting van een prima geslaagde dag met speciale 
dank aan de wedstrijdleider Willem van Veenendaal en 
Jan Boxma die namens bridgeclub Runeraas het materi-
aal had aangeleverd. De uitreiking van de Woldenbokaal 
en de overige prijzen werd verzorgd door Dick Geel, de 
coördinator van deze prachtige kaartdag. De organisa-
tie van de Woldenbokaal werd mede mogelijk gemaakt 
door AARE  Bouw, COOP Koetsier, Schildersbedrijf Bover-
hof, Garage Dolfsma, Hauwlo Zonwering, Koffievoordeel, 
Bouwkundigburo JAB, Installatiebedrijf K.J. van Dijk, 
Kapsalon Van den Berg, Lensen Schilders, Megabyte 
computers, MFC Buddingehof, Pand en Erf, Speel- en 
ijsboerderij De Drentse Koe, Timmerman Sierbestrating, 
de Bloemerij, Garage Burgwal, Glasatelier Ruinerwold en 
Kapsalon Jenny.
De individuele resultaten van de bridgers van Bridgeclub 
Ruinerwold waren in de A- lijn:  op plaats 10 O. Hobma & 
J. Vedder en op plaats 12 R. van Ommen & M. Velthuys; 
in de B-lijn: op plaats 5 ep. Scholte Albers en op plaats 6 
L. Drost & J. Bennink; in de C-lijn: op plaats 1 ep. Geel en 
op plaats 15 M. Brals & L. Boerhof.
Na afloop mocht het bestuur veel complimenten in ont-
vangst nemen van diverse deelnemers voor de mooie ac-
commodatie, de heerlijke lunch en de prima organisatie.

Uitslag van de strijd  om de “Woldenbokaal” welke werd 
gehouden in de Buddingehof te Ruinerwold op zaterdag 
13 april.
1 De Overslag Do Zuidwolde 53,44 % gem.
2 De Overslag Ma Zuidwolde 53,11
3 BC Hartentroef Ruinen 52,44
4 BC Bastogne troef Ansen 51,39
5 BC Runeraas Ruinen 51,02
6 BC Ruinerwold 49,25
7 BC de Wijk 46,81
8 BC Koekange 42,47



OOK ADVERTEREN?
Neem contact op met de redactie of 

kijk op www.optwold.nl

Inwoners overhandigen 
eerste exemplaar 
fietsrouteboekje  
24 april – In het gemeentehuis in Zuidwolde over-
handigen inwoners het eerste exemplaar van het 
fietsrouteboekje aan burgemeester Roger de Groot. 
Het fietsrouteboekje is door de inwoners van de 
gemeente De Wolden samen met de gemeente 
De Wolden ontwikkeld. Deze samenwerking komt 
voort van het project ‘Samen op weg naar 25 jaar 
De Wolden’. 
Voorzitter van de stuurgroep burgemeester Roger 
de Groot:  ‘Al zo lang De Wolden bestaat worden 
er door inwoners allerlei initiatieven in het leven 
geroepen en vele successen bereikt. Om hen te 
bedanken en anderen te laten zien wat De Wolden 
te bieden heeft is dit fietsrouteboekje gemaakt. 
De inwoners hebben samen met de gemeente De 
Wolden dit fietsrouteboekje gemaakt. Inwoners uit 
verschillende dorpen hebben de vier fietsroutes 
uitgezet.’  
Samen op weg naar 25 jaar De Wolden Op 1 januari 
2023 bestaat de gemeente De Wolden 25 jaar. De 
afgelopen 21 jaar hebben zowel de inwoners, het 
bestuur, de ambtenaren en de gemeenteraad hard 
gewerkt aan een gezonde en aantrekkelijke ge-
meente. De Wolden heeft participatie van inwoners 
hoog in het vaandel staan. Vooral de laatste jaren 
hebben de inwoners hierin veel initiatieven geno-
men en gerealiseerd. De gemeenteraad stelt vanaf 
2015 extra budget beschikbaar voor initiatieven van 
inwoners.  Volgens projectleider Marike Timmer-
Liemburg van het project ‘Samen op weg naar 25 

De huidige voorzitter Alida Rooze toert met de camper 
door Portugal, heerlijk vakantie vieren.
Jantje Everts kampt met gezondheidsklachten en Geesje 
Timmerman kan door droevige familie omstandigheden 
niet aanwezig zijn.
Maar Gerard Spin komt wel onze avond verzorgen. Hij is 
oud inwoner van Ruinerwold en heeft muziek gespeeld in 
Jammer en No Panic, in 1998 is hij samen met zijn vrouw 
in een caravan naar Madrid vertrokken. Daar hebben 
ze een bedrijf opgestart. Transportbanden ontwikkelen 
voor het verzamelen van balen verpakkingsmateriaal. 5 
jaar hebben ze daar geleefd, gewerkt en gewoond, hierna 
zijn ze weer naar Drenthe teruggekomen en hebben 
zich gevestigd in Gieterveen. Daar hebben ze 4 kinde-
ren gekregen. Gerard praat heel gezellig de avond aan 
elkaar met anekdotes welke hij heeft beleefd in Spanje 
en na terugkeer in Nederland. Voor de pauze laat hij ons 
meegenieten van Drentse “lieties”  welke hij zelf heeft 
geschreven. Hierin beschrijft hij zijn leven en gevoelens, 
begeleidt zichzelf op gitaar en mondharmonica. Na de 
pauze gaat Gerard over op engelstalig, Bruce Spring-
steen, The river, John Denver, Country Road, Johnny 
Cash, Ring of fire en ook Guus Meeuwes, het is een nacht, 
komen voorbij. Uit volle borst wordt er meegezongen 
door de zaal en we krijgen we een pluim van Gerard. 
Een gezellige avond beaamt ook Lammy als ze Gerard 
bedankt voor zijn optreden en ons een goede zomer 
toewenst.



’t Vonder viert zilveren 
jubileum met inwoners 
van Ruinerwold
Op zaterdag 11 mei is het feest in woonzorgcentrum 
’t Vonder, omdat het vijfentwintig jaar bestaat. 
Iedereen die zich bij ’t Vonder of de ouderenzorg be-
trokken voelt, is tussen 10.00 en 16.00 uur van harte 
welkom om deel te nemen aan de festiviteiten.

jaar De Wolden’ zijn de fietsroutes en initiatieven 
niet zomaar gekozen. Ze hebben allemaal een eigen 
thema en veel van de initiatieven die de revue pas-
seren hebben landelijke, regionale en Europese 
prijzen gewonnen. In een sfeervolle en inspirerende 
omgeving kunnen inwoners en bezoekers van De 
Wolden kennis maken met de verschillende initia-
tieven. ‘Daarnaast willen wij bezoekers, jong en oud 
stimuleren om op een gezonde wijze kennis te ma-
ken met De Wolden, op de fiets! Op vier zaterdagen 
in mei en juni 2019 kunnen belangstellenden gratis 
meedoen aan één of meerdere fietstochten’. 
 Programma Deelnemers kunnen op de onderstaan-
de dagen tussen 10.00 en 14.00 uur starten in alle 
dorpshuizen die aan de route liggen. 
11 mei 2019  Zuidwolde, Drogteropslagen, Linde en 
Alteveer-Kerkenveld 18- mei 2019  Ruinerwold, Oos-
teinde, Koekangerveld, Koekange en Berghuizen 
25 mei 2019  De Wijk, Veeningen en Fort 1 juni 2019  
Ruinen,  Ansen en Echten (let op: start bij De Groene 
Hof, Broekdijk 1a 7964 KS ANSEN) 
 Initiatiefrijk  De Wolden Het project ‘Samen op weg 
naar 25 jaar De Wolden’ is nauw gerelateerd aan  de 
subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden. Dit fonds 
Initiatiefrijk De Wolden is voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van maatschappelijke initiatieven. Doel 
is om meer ruimte te bieden aan initiatieven van 
inwoners en daarmee de leefbaarheid, de sociale 
vitaliteit en de sociale infrastructuur van een dorp 
of de gemeente te vergroten. In de afgelopen vier 
jaar zijn ruim honderd initiatieven ontwikkeld en 
uitgevoerd door inwoners. Dit vieren we samen met 
deze prachtige fietstochten voor alle inwoners en 
gasten van buiten de gemeentegrenzen. Iedereen is 
welkom om mee te fietsen.

Festiviteiten 
Wethouder Van ’t Zand opent om 10.00 uur de 
jubileumdag. De Historische Vereniging is 11 mei 
de hele dag aanwezig en vertoont beelden van ’t 
Vonder. Ook is er de hele dag een markt met diverse 
kraampjes en er is een proeverij. En ’s morgens en 
’s middags kunnen bezoekers een gokje wagen bij 
het rad van fortuin. Verschillende ondernemers uit 
Ruinerwold stellen de prijzen beschikbaar. Doorlo-
pend is er muziek en om 15.00 uur sluit Spotlight de 
feestdag af met een spetterend optreden.

Bewoner vanaf het eerste uur
’t Vonder is van oorsprong vanuit de Diaconie van 
de Hervormde Gemeente in Ruinerwold ontstaan. 
Mevrouw Westerbeek woont vanaf de opening in 
een aanleunwoning van ’t Vonder. “Ik kwam met de 
auto, maar loop nu met de rollator. Ik moest eerst 
wel wennen, maar het was ook wel heel gezellig om 
samen met Ruinerwoldigers ’t Vonder te betrekken. 
Het fietsenhok stond in de beginjaren bomvol. We 
ondernamen samen activiteiten en vierden met 
elkaar de verjaardagen.” Mevrouw Westerbeek heeft 
vanaf de opening tot nu in een schriftje bijgehou-
den wie er in welk appartement woont en heeft 
gewoond. 

Veranderingen
In de loop der jaren veranderde er veel. “Vroeger zat 
de deur tussen de aanleunwoningen en het zorg-
centrum op slot. Nu is iedereen welkom in ’t Vonder 
en vallen de bewoners van de aanleunwoningen 
terug op de zorg in ’t Vonder, eten ze mee in het 
restaurant en nemen ze deel aan allerlei activitei-
ten”. Zelf vermaakt mevrouw Westerbeek zich met 
puzzelen, televisie kijken en lezen. Zij vindt het jam-
mer dat mensen pas naar ’t Vonder verhuizen als ze 
erg oud zijn. “Je kunt beter kleiner gaan wonen als 
je nog iets kunt, want dan is de stap minder groot 
en maak je sneller contact,” aldus mevrouw Wes-
terbeek. Mensen die nu in ’t Vonder komen wonen, 
hebben vaak direct al veel zorg nodig. 
 
Dinsdag voorafgaand aan de jubileumviering orga-
niseren de medewerkers een voorstelling van “Ja 
zuster, nee zuster” voor de bewoners.



Raptim maatje 
te groot voor 
Ruinerwold
Na twee gelijke spelen op rij, was Ruinerwold zondag-
middag weer toe aan een overwinning. Dat het niet 
eenvoudig zou worden, was voorafgaand aan het duel 
al duidelijk. Raptim mikt op promotie naar de tweede 
klasse en verkeert in goede vorm.
In de eerste helft was het Raptim dat de klok sloeg. Het 
creëerde een aantal mogelijkheden, maar kwam pas na 
25 minuten tot scoren. Een strakke voorzet werd door 
Sven Meijringh achter doelman Knol geschoten. Na de 
openingstreffer ging Raptim op zoek naar een tweede 
treffer, maar Ruinerwold hield stand. Voor rust kwam 
Ruinerwold zowaar op gelijke hoogte. Een vrije trap van 
De Boer kwam uiteindelijk bij Jansen terecht, die de 
bal binnenschoot. Met een 1-1 ruststand gingen beide 
ploegen aan de thee.
Ook in de tweede helft was Raptim de betere ploeg. Rui-
nerwold probeerde wel, maar echt gevaarlijk werd het 
niet. Halverwege de tweede helft kopte Vos een voorzet 
binnen, wat Raptim weer op voorsprong bracht. Een Rui-
nerwoldse gelijkmaker hing vervolgens niet in de lucht 
en het was invaller Van de Hout die in de 90e minuut het 
duel besliste op 3-1. 
Bij de meeste spelers was er sprake van een dubbele 
teleurstelling, aangezien PSV ook nog eens won van De 
Graafschap. Eddy de Wit besefte gelukkig dat dit een 
belangrijk resultaat voor FC Emmen betekende, wat de 
pijn enigszins verzachtte. 
Aankomende vrijdag speelt Ruinerwold een cruciaal 
duel, thuis tegen CEC. De ploeg uit Emmer-Compascuum 
won zondag in extremis van Sleen en staat nu gelijk met 
Ruinerwold. 

Ruinerwold en CEC 
schieten weinig op met 
gelijkspel
Op een schitterende vrijdagavond speelde Ruinerwold 
thuis tegen CEC. Voor de aftrap werd bekend dat Ruinen 
bij Musselkanaal had gewonnen, waardoor zowel Rui-
nerwold als CEC de 3 punten hard nodig had.
Wie dinsdagavond Juventus – Ajax had gezien, moest 
even omschakelen. Het harde veld, de degradatiestress 
en de afwezigheid van een overschot aan kwaliteit, 
maakten het een rommelige wedstrijd. Het eerste half 
uur was CEC de betere en had de score moeten openen. 
Veenstra was er dichtbij, maar zijn schot op de onder-
kant van de lat stuitte voor de doellijn het veld weer in.

 
 
 
 
 
 
VV Ruinerwold start op donderdag 21 aug a.s. met 35+/45+ voetbal 
 
VV Ruinerwold start dir seizoen met 35+/45+ seniorenvoetbal. 
Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers vanaf 35 jaar. 
Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer aan de 
voetbalsport te binden.  
 
Voor de 35+/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. 
Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die 
twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd. 
 
VV Ruinerwold stelt deelnemers in gelegenheid 1 x per week op de donderdagvond vanaf 20.00 uur 
met elkaar te voetballen waarbij ook voldoende ruimte is voor sociaal contact.  
 
Op de eerste trainingsavond starten we met een kennismaking en vanuit de club volgen er een aantal 
huishoudelijke mededelingen; voetbalschoenen wel meenemen uiteraard. 
 
Heb je hiervoor belangstelling, stuur een email naar technischecommissie@vvruinerwold.nl. of kom op 
21 aug. a.s. naar de eerste trainingsavond! 

Na het eerste half uur zette Ruinerwold het wat anders 
neer en kreeg het grip op de wedstrijd. Kleene trok ten 
strijde in de spits en CEC moest in de achteruit. Ruiner-
wolds grootste kans in de eerste helft was voor Kees van 
Dijk, maar hij wist na een diepe bal de twijfelende doel-
man Springer niet te passeren. Er werd dan ook gerust 
met een 0-0 tussenstand. 
In de tweede helft waren beide teams aan elkaar ge-
waagd. Grote kansen waren spaarzaam en de 1-0 van 
Loof in de 67e minuut leek dan ook cruciaal. Na goed 
doorzetten in de 16 schoot hij de bal langs Springer. 
CEC liet direct merken de handdoek niet in de ring te 
gooien en drong Ruinerwold terug. Amper 10 minuten 
later stond het dan ook 1-1. Thomas Been kreeg te veel 
ruimte om vanaf randje 16 vrij uit te halen en schoof de 
bal langs Knol.
Na de 1-1 kregen beide teams nog kleine mogelijkhe-
den op de winnende treffer, maar gescoord werd er niet 
meer. Na 90 minuten en 40 seconden floot scheidsrech-
ter Dijkstra dan ook af. Een beetje vroeg, maar het duel 
verdiende ook niet echt een winnaar. 
En zo speelde Ruinerwold voor de derde keer in 4 duels 
gelijk en blijft het in de gevarenzone. Na de wedstrijd 
maakten de mannen van ER-Geluidverhuur er gelukkig 
nog een mooi feestje van in de kantine, wat een goede 
basis vormt voor aankomende maandag. Dan speelt 
Ruinerwold thuis tegen EMMS. 

EMMS wint eenvoudig in 
Ruinerwold
Op een schitterende paasmaandag ontving Ruinerwold 
EMMS. De club uit Slagharen staat tweede op de rang-
lijst en won in december van vorig jaar nog met 4-0 van 
Ruinerwold.
De openingsfase verliep voor Ruinerwold dramatisch. 
Door doelpunten van Anbergen, Kosse (2 keer) en 
Kleinheerenbrink stond het binnen 25 minuten al 4-0. 
De Ruinerwoldse defensie vertoonde weinig scherpte en 
EMMS maakte daar erg effectief gebruik van. Ruinerwold 
werd zeker een aantal keren gevaarlijk, maar wist in de 
eerste helft niet te scoren.
De tweede helft was meer formaliteit dan wedstrijd. 
Ruinerwold wist zich te herpakken, zag Koetsier goed 
invallen en Loof maakte, na de 5-0 van Ter Wielen, nog 
een eretreffer. Met het spel in de tweede helft was niks 
mis, hoewel Brinkman er spijtig genoeg af ging met een 
rode kaart. Hij kreeg ruzie met de irritant aanwezige 
Anbergen. 
En zo werd het een paasmaandag om, op voetbalgebied 
in ieder geval, snel te vergeten. Ruinerwold moet zich 
herpakken om aankomende zondag, thuis tegen Raptim, 
weer goed voor de dag te komen. 



Kios wint van 
NIC
Voor Kios stond vandaag de hervatting van de veldcom-
petitie op het programma. En dat met een wedstrijd 
tegen het NIC uit Groningen. Een treffen tussen de degra-
dant uit de Hoofdklasse en een promovendus uit de 1ste 
klasse.  Op de ranglijst stond NIC echter maar 1 punt 
boven de Spekbraanders.
Kios begon scherp aan deze ontmoeting. Middels een 
strafworp en een afstandsschot nam het gelijk met 0-2 
het initiatief. NIC bracht zichzelf niet van de kaart een 
sloot met 2-2 weer aan. Kios bepaalde het tempo. Het had 
rebound overwicht en waren verdedigend goed ingesteld 
op de Groningers. Echter kon het niet voorkomen dat het 
vele strafworpen en vrije ballen tegen kreeg. Hierdoor 
bleef Nic bij. Want Kios leidde de dans met 2-5, 4-7 en 5-8. 
Kios speelde krachtig in de duels en legde de thuisploeg 
het vuur aan de schenen. Maar zo vlak voor rust vielen de 
goals ook bij Nic en kwam het terug via 7-9 naar 10-10. In 
de laatste minuut scoorden beide nog 1 maal en met  
11-11 gingen beide ploegen de kleedkamer in.
Tweede helft zo doorgaan was het devies van Christian 
Lucas. Controle houden in de aanvallen en verdedigend 
cleaner blijven waren de basis voor deze overwinning. 
Gelijk pakte Kios de draad weer op en kwam Janita Zan-
tinge en Ernst Kuik op de 11-13. Dit verschil kon Kios de 
gehele wedstrijd volhouden. Tot soms wat frustratie van 
de thuisploeg. Het werd met 13-15 en 15-17 wel steeds 
wat grimmiger. De prima fluitende scheidsrechter duo 
moest het steeds meer ingrijpen. De gehaastheid bij Nic 
nam toe, maar Kios bleef rustig de aanvallen goed opzet-
ten met wederom veel rebounds. Op einde nam Ramon 
Karsten aanvallend Kios bij de hand. 3 treffers van hem 
op 16-19, 19-21 en 21-23 leidde hij Kios naar de overwin-
ning. Rogier Nijdam kwam nog binnen de lijnen voor de 
goed spelende Henk-Mart vd Wal voor meer rebound 
kracht. Hierdoor konden Daniek vd Wal en Janneke de 
Lange meermaals aanleggen. Daniek schoot de 22-24 
er in en het slotwoord was voor Ramon. Nic scoorde 
gelijk de 23-24, maar met zijn treffer in de laatste minuut 
bracht hij Kios wederom op twee verschil en won Kios 
met 23-25 van Nic Groningen.
De krenten uit de pap, want Kios neemt hierdoor afstand 
van de onderste regionen. Het gaat over Nic heen en 
staat op de 5e positie.
Scores: Ramon Karsten 6x, Daniek vd Wal en Janneke de 
Lange beide 4x, Ernst Kuik 3x, Janita Zantinge, Henk-
Mart vd Wal en Luco Zantinge allen 2x

Hemelvaartsdag 30 mei 
2019
Nieuwste fietspaden in De Wolden 
beleven tijdens familiefietstocht 

17-4-2019 He’j de band’n al vol met wind? Want He-
melvaartsdag is in aantocht! En dat betekent: ‘op de 
fietse’ met Buurtvereniging Oosteinde (BVO). Elk jaar 
organiseert BVO de populaire familiefietstocht op He-
melvaartsdag. In de omgeving staat deze fietstocht al 
sinds jaar en dag bekend vanwege haar prachtige afwis-
selende routes en gezelligheid. Ook dit jaar organiseert 
de BVO de jaarlijkse Hemelvaarts fietstocht. Een tipje 
van sluier: Dit jaar gaan we de nieuwe fietspaden in de 
omgeving uitproberen. Een prachtige beleving door de 
natuur van o.a. Ruinen en Echten. 

De fietstocht start bij Speel- en IJsboerderij De Drentse 
Koe aan de Wolddijk te Ruinerwold. Iedereen is van har-
te welkom om aan deze heerlijke tocht deel te nemen. 
Leden, niet leden, jong en oud, iedereen is welkom! 
Neem je picknickkleed en jouw goede humeur mee en 
kom gezellig meefietsen. Hier en daar kun je opstikk’n en 
zorgen wij voor gezonde versnaperingen. 
 
Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De 
afstanden zijn rond de 25 en 40 km. 
De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet leden 
€ 3,=.
Het einde van de fietstocht is bij Speel- en IJsboerderij 
De Drentse Koe. Hier kunnen de deelnemers een gratis 
consumptie nuttigen. 

Informatiefolder welpenkorfbal 5/6/7 jarigen 

Jongens en meisjes 
 
Wil je ook eens kennismaken met de korfbalsport? 
 

Als je het leuk lijkt, kom dan vanaf 5 oktober vrijdag ’s middags 
samen met andere kinderen korfbalspelletjes doen bij KIOS. 
 

Kom je ook? 
 

 
Dus vanaf 5 oktober elke vrijdagmiddag om 16.00 uur in de sporthal, en de 
eerste 4 keer kan je gratis komen! 
Neem dan wel je stempelkaart mee want als je 4 stempels hebt, dan ligt er 
een verrassing voor je klaar! Natuurlijk mogen je vader en je moeder ook 
meekomen. Leuk hé !!! 

 

En vind je korfbal zo leuk, dat je altijd wel wilt komen, dan word je gewoon 
lid. 
Word je lid dan is er een extra verrassing, maar dan moet je aan je vader of 
je moeder vragen om even contact op te nemen met KIOS. 

 

Heb je er al zin in? 
 
 

Algemene informatie  Stempel 
        kaart 

 
 
 

 

 

Korfbal vereniging KIOS is een levendige en gezellige vereniging 
waar naast korfbal veel wordt georganiseerd. 
 
Naast de welpen wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
gekorfbald. 
 
Bent u geïnteresseerd? U kunt nadere informatie krijgen bij: 
Dina Jalvingh, Mevr. Gelinckstraat 2, 7961 CE  Ruinerwold 
Tel.: 0522-481532 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

* gratis trainen 

 

 

 
 
Hemelvaartsdag 30 mei 2019:  
Nieuwste fietspaden in De Wolden 
beleven tijdens familiefietstocht  
 
17-4-2019 He’j de band’n al vol met wind? Want Hemelvaartsdag is in aantocht! En dat 
betekent: ‘op de fietse’ met Buurtvereniging Oosteinde (BVO). Elk jaar organiseert BVO de 
populaire familiefietstocht op Hemelvaartsdag. In de omgeving staat deze fietstocht al sinds 
jaar en dag bekend vanwege haar prachtige afwisselende routes en gezelligheid. Ook dit jaar 
organiseert de BVO de jaarlijkse Hemelvaarts fietstocht. Een tipje van sluier: Dit jaar gaan we 
de nieuwe fietspaden in de omgeving uitproberen. Een prachtige beleving door de natuur 
van o.a. Ruinen en Echten.  
 
De fietstocht start bij Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe aan de Wolddijk te Ruinerwold. 
Iedereen is van harte welkom om aan deze heerlijke tocht deel te nemen. Leden, niet leden, 
jong en oud, iedereen is welkom! Neem je picknickkleed en jouw goede humeur mee en 
kom gezellig meefietsen. Hier en daar kun je opstikk’n en zorgen wij voor gezonde 
versnaperingen.  
  
Er kan gestart worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De afstanden zijn rond de 25 en 40 km.  
De kosten bedragen voor leden € 1,= en voor niet leden € 3,=. 
Het einde van de fietstocht is bij Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe. Hier kunnen de 
deelnemers een gratis consumptie nuttigen.  
 


